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Spokój ducha zawsze, wszędzie

Sprawdź na pantaenius.pl  
lub zadzwoń 58 350 61 31
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To oferuje Ci tylko Pantaenius!

Pantaenius - teraz może  
przyjść cokolwiek!

Lider rynku Telefon 
alarmowy

Brak ukrytych 
kosztów

Profesjonalna  
obsługa

Akweny żeglugi  
na całym świecie
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Jak ważne dla ciebie jest  
uspokajające poczucie ...

... że jesteś naprawdę zrozumiany?
W Pantaenius zawsze rozmawiasz z ekspertami ubezpieczeniowymi z branży 
jachtowej, nie tylko z anonimowym call center. Oznacza to, że znamy potrzeby 
żeglarzy i motorowodniaków. Nie tylko zapewnimy ci najlepszą poradę, 
ale także damy wiele wskazówek dotyczących zapobiegania szkodom, 
bezpieczeństwa, zimowego przechowywania i wiele więcej.
 

… że jesteś objęty ochroną przez najpopularniejszą firmę 
ubezpieczeniową?
Ponad 100.000 właścicieli zaufało już naszym ubezpieczeniom jachtowym. 
Zostając klientem Pantaenius i ty możesz skorzystać z najbardziej godnych 
zaufania rozwiązań ubezpieczeniowych na rynku. Łatwe do zrozumienia, 
uczciwe i przejrzyste warunki sprawiają, że łatwo zdecydować co jest 
odpowiednie dla ciebie. 
 

… posiadania finansowego zabezpieczenia?
Kiedy ubezpieczasz swój jacht z nami, zawsze wiesz, jaką wartość otrzymasz 
w przypadku szkody całkowitej. Możesz mieć pewność, że nie odniesiesz 
strat finansowych i zawsze będziesz w stanie sobie pozwolić na nową, 
porównywalną łódź.
 

… że nigdy nie będziesz sam w nagłych przypadkach?
Jesteśmy zawsze przy tobie gdy nas potrzebujesz. W przypadku zagrożenia 
można skontaktować się z naszymi ekspertami szkodowymi przez całą 
dobę. Jesteśmy po to, aby pomóc ci radą, fachową wiedzą i siecią 35.000 
kontaktów na całym świecie. W poważnych przypadkach podejmiemy 
natychmiastowe działania, aby zminimalizować straty.
 

… że oszczędzasz solidne pieniądze?
Jako ubezpieczyciel jachtów z wieloletnim doświadczeniem mamy nie-
porównywalny przegląd rynku, jeśli chodzi o wycenę jachtów żaglowych 
i motorowych. Oferujemy najkorzystniejsze stawki dla licznych rodzajów 
jednostek i wybranych obszarów żeglugi, więc u nas możesz zaoszczędzić 
ciężko zarobione pieniądze. 
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Ubezpieczenie Jacht Casco 
- zalety dla ciebie

Kompleksowa ochrona all-risk
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka, na które jacht jest
narażony, w tym będące następstwem kradzieży, pożaru, siły
wyższej, zatonięcia, wtargnięcia wody, wejścia na mieliznę, 
kolizji.

Zwrot bez potrąceń
Uzgodnimy z Tobą stałą sumę ubezpieczenia, która w przy-
padku szkody całkowitej zostanie ci zwrócona bez potrąceń 
uwzględniających rzeczywistą wartości, dzięki czemu będziesz 
w stanie pozwolić sobie na równorzędną jednostkę. 

Bez udziału własnego
Nie poniesiesz udziału własnego w przypadku szkody 
całkowitej, kradzieży z włamaniem, szkód w trakcie trans-
portu, pożaru, uderzenia pioruna, uszkodzenia rzeczy 
osobistych i wielu innych przypadkach.

Nowe za stare
Jeśli jacht jest uszkodzony i potrzebne są nowe części 
do naprawy, Pantaenius pokryje ich zakup bez potrąceń 
ze względu na wiek uszkodzonych części, do wysokości 
uzgodnionej sumy ubezpieczenia.

Ratownictwo? Nie ma problemu!
W przypadku ratowania mienia i konieczności usunięcia 
wraku koszty pokrywane są bez ograniczeń i potrąceń. 
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Pokrywamy koszty inspekcji
Jeśli twój jacht wejdzie na mieliznę, niezbędne koszty kon-
troli są objęte ubezpieczeniem bez udziału własnego, bez 
względu na to czy szkoda powstała.

Wady konstrukcyjne i materiałowe
Szkody wynikające z wad konstrukcyjnych lub materiałowych, 
jak również ze zużycia w wyniku normalnego użytkowania, są 
w pełni pokryte. Tylko wadliwe części są nieubezpieczone.
 

Transport i przechowywanie
Ubezpieczenie pokrywa lądowy i rzeczny transport jachtu, 
slipowanie, operacje dźwigiem, przechowywanie zimą oraz 
naprawy i postoje w stoczni.

Szybki assistance
Koszty pomocy w sytuacjach awaryjnych, np. holowanie 
do najbliższego portu lub dostawa paliwa oraz części 
zamiennych, pokrywane są do łącznej wysokości 10.000 EUR.

Szybki assistance
Niezbędne koszty noclegu i podróży powrotnej dla skippera, 
załogi i gości zostaną pokryte do sumy 5 000 EUR, jeśli w 
wyniku szkody jacht nie nadaje się do zamieszkania.

Maszynownia
Rozszerzone ubezpieczenie dla maszynowni nie starszych 
niż 10-letnie. Obejmuje ochroną szkody wynikające z wad 
materiałowych, konstrukcyjnych czy nawet błędów przy 
eksploatacji.

A jeśli zatankuję niewłaściwym paliwem?
Ochrona Silnika Plus obejmuje szkody powstałe w 
maszynowni oraz zbiornikach spowodowane zatankowaniem 
niewłaściwego lub zanieczyszczonego paliwa. Ubezpieczenie 
pokryje również zwrot kosztów poniesionych w związku 
z wypompowaniem, utylizacją i wymianą paliwa oraz 
czyszczeniem systemu paliwowego. 

Opcja dodatkowa: Ochrona Silnika Plus
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Ubezpieczenia Odpowiedzialności 
Cywilnej - zalety dla ciebie

Niezawodna, kompleksowa ochrona
Obrażenia ciała, a także uszkodzenia mienia i straty finan-
sowe są objęte ubezpieczeniem na całym świecie. Odnosi 
się to również do roszczeń członków załogi, na przykład 
względem skippera lub innych członków załogi.

Sprawca unika zadośćuczynienia?
Jeżeli strona trzecia jest winna uszkodzenia twojego jachtu, 
ale nie możesz odzyskać żadnych kosztów, np. ze względu 
na jej niewypłacalność, nasze ubezpieczenie OC pokryje to.
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Uruchomiłeś systemy alarmowe? Nie martw się!
Jeśli przypadkowo uruchomiłeś jeden z systemów alar-
mowych np. EPIRB lub DSC, pokryjemy koszty akcji 
poszukiwawczej i ratowniczej. 

Ochrona dla skippera
Z naszym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jesteś 
także automatycznie ubezpieczony jako skipper wynajętego 
lub wyczarterowanego jachtu lub motorówki.

Czysta przyjemność z regat
Nasze ubezpieczenie OC standardowo obejmuje ryzyko 
związane z udziałem w regatach.

Ochrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami
Jesteś automatycznie objęty ochroną przed nieuzasadnio-
nymi roszczeniami osób trzecich.

Dodatkowy sprzęt sportowy
Uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania z pontonów i 
sprzętów do uprawiania sportów wodnych należących do 
jachtu są również ubezpieczone.

Zanieczyszczenie wody
Ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z zanieczysz-
czenia wód, w tym wód gruntowych.



Biura Pantaenius
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Polska
Pantaenius GmbH Oddział w Polsce 
ul. Gradowa 11 · 80-802 Gdańsk  
Tel. +48 58 350 61 31 · info@pantaenius.pl · pantaenius.pl 

Niemcy
Hamburg · Tel.+49 40 37 09 12 34
yacht@pantaenius.com
pantaenius.de

Wielka Brytania
Plymouth ·  
Tel. +44 17 52 22 36 56
info@pantaenius.co.uk
pantaenius.co.uk
 
Monaco
Monaco · Tel. +377 97 70 12 00
monaco@pantaenius.com 
pantaenius.fr

Dania
Skive · Tel. +45 97 51 33 88
info@pantaenius.dk 
pantaenius.dk

Austria
Wiedeń · Tel. +43 1 710 92 22
info@pantaenius.at 
pantaenius.at

Hiszpania
Palma de Mallorca 
Tel. +34 971 70 86 70
info@pantaenius.es 
pantaenius.es

Szwecja
Marstrand · Tel. +46 303 445000
info@pantaenius.se 
pantaenius.se

Australia
Sydney · Tel. +61-(0)2-9936 1670
info@pantaenius.com.au
pantaenius.com.au
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Pantaenius GmbH
Z siedzibą w Hamburgu. AG Hamburg (HRB 63896)

Dyrektorzy zarządzający: Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum

Chcesz zgłosić szkodę? 
Zadzwoń 24h

+48 58 350 61 35
lub napisz: szkody@pantaenius.pl
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Kontakt w Polsce

Aby uzyskać indywidualną ofertę  
ubezpieczenia prosimy o kontakt:

+48 58 350 61 31
info@pantaenius.pl

lub zapraszamy na naszą stronę internetową:
pantaenius.pl


